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وأفضلها ما كانت في الثلث  ،صالة التهجد تبدأ من صالة العشاء إلى طلوع الفجر: الجواب
عليه الصالة -وقت النزول اإللهي وثبت في الصحيح من حديث عائشة أنه  ،اآلخر من الليل

في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربًعا فال تسأل ما كان يزيد في رمضان وال " -والسالم
ثم يوتر  ،ثم يصلي أربًعا فال تسأل عن حسنهن وطولهن ،عن حسنهّن وطولهن

 "صالة الليل مثنى مثنى"أن  :وثبت في الحديث الصحيح [،4411]البخاري:"بثالث
في حديث عائشة يعني يسلم من كل ركعتين وأّما التحديد بعدد معين كما جاء [، 114]البخاري:

كمًّا وكيًفا هو األصل فمن أراد أن يقتصر على  -عليه الصالة والسالم-فالشك أن االقتداء به 
عليه الصالة -وثبت عنه  ،حدى عشرة ركعة فإنه يقتدي به في الكيف كما اقتدى به في الكماإل

يعني ال تقل حااًل أنه صلى من الليل فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران خمسة أجزاء  -والسالم
من األحوال بالترتيل عن ساعتين وبالهّذ عن ساعة وهي ركعة واحدة والقيام جاء تقديره بالوقت ال 

 چٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  چ  بالعدد

أّنه قيام داود كان ينام نصف الليل دود بالوقت وجاء في أفضل القيام: فهو مح  ٤ - ١املزمل: 
فرق بين من ف ،المدةفي فالتحديد في نصوص الكتاب والسنة إنما جاء  ،ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه

أو خمس ركعات في  مثالً يصلي إحدى عشرة ركعة في ربع ساعة وبين من يصلي ثالث ركعات 
عليه الصالة -أو اقتدى به  ا،إحدى عشرة ركعة وما زاد عليهصلى   من هل نقول أن ،ساعة
وأقرب ما يكون العبد من  ؟،والقنوت وأطال السجود في العدد أفضل ممن أطال القيام -موالسال

ن كان في الصحيح  -رضي هللا عنها-والتحديد بهذا العدد الذي ذكرته عائشة  ،ربه وهو ساجد وا 
ال فقد ثبت عنه أنه  -عليه الصالة والسالم-فعله  لكن هذا على حسب ما حفظت ورأت من وا 

قال صالة الليل  -عليه الصالة والسالم-وثبت أنه أطلق  ،[4411]البخاري: ثالث عشرة لىص
وجاء أيًضا في الحديث  ،لك ما قد صليتا خشيت الصبح فصل ركعة توتر مثنى مثنى فإذ

د بعدد يفهذا يدل على عدم التحد[،114]مسلم: "أعني على نفسك بكثرة السجود" :الصحيح
 معين.
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